ACTA

DE

SESSIÓ

DE

PLE

Identificació de la sessió
PLE 2016/8
Caràcter :
Lloc :

29/09/2016
Data :
Horari : de 19:30 a 21:30 hores.

ORDINÀRIA
Sala d´actes

Assistents titulars :
Martí Nogué Selva
Juan Andrés Arredondo Rodríguez
Maria José López Ruiz
Maria Mercè Pascual Fontanils
Maria Dolores Jurado García
Pere Mas Gispert
Carles Taberner Morell
Silvia Juanmiquel Font
Maria Deulofeu Garcia
Albert Rossell Mas
Sergi O. Urzay Gómez
Julio García Gonell
Alberto Miralles Güell

Alcalde president
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde

Juan Antonio González Blanco
Teresa Martorell Martí

IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
CiU
CiU
CiU
CiU
CAPGIREM SILS-CUP-PA
CAPGIREM SILS-CUP-PA
ERC-AM
ICV-EUiA-E

Secretari
Interventora

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
1. ACTA
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Es sotmet a votació l’esborrany de l’acta de la sessió anterior del dia 28/7/2016, resultant
aprovada per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, i sis abstencions
de CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU.
-------------2.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA
2.a) Informacions de l’alcaldia. Les actuacions més destacades realitzades des de l’alcadia a
través de les diferents regidories són les següents:
• Assistència i reconeixement a les empreses participants al “Projecte Eina”.
• Reunió amb el Conseller de Territori.
• Reunió amb el Director de Territori i Sostenibilitat al Consell Comarcal de la Selva.
• Seguiment, valoració i cloenda de la brigada jove.
• Organització i assistència al lliurament de premis de “Reconeixement acadèmic i
continuïtat juvenil”.
• Reunió amb la coordinadora i membres de Càritas Local per a l’organització del
projecte “Apadrinar un avi”.
• Trobades amb les entitats municipals i associacions per a consensuar propostes i activi
tats per a la Marató d’enguany.
• Reunió amb els professionals del CAP per a presentar el projecte “nens en moviment” i
creació d’una “Taula Comunitària municipal” amb entitats i associacions locals.
• Coordinació cicle de sardanes durant els mesos d’estiu.
• Organització celebració actes de la Diada Nacional de Catalunya.
• Coordinació amb entitats i associacions municipals per la programació de la Festa
Major.
• Coordinació amb el director i equip de pediatria del CAP en matèria referent a protocols
mèdics.
• Assistència i participació a la reunió d’inici de curs de la llar.
• Assistència i participació al Consell Escolar del SES de Sils per aprovar sortides i
projectes.
• Assistència i participació al Consell Escolar de Llar d’infants municipal per a
l’aprovació del Projecte General de Centre.
• Coordinació inici de les classes de pàdel.
• Coordinació de concessió d’espais municipals per a la pràctica esportiva.
Com a actes protocol·laris es destaquen les assistències a:
•
•
•
•
•

Actes de la Festa Major de Les Comes.
Actes de la Festa Major de Vallcanera.
Actes de la Festa Major de Maçanet i Caldes en representació del municipi.
Presentació temporada 16-17 del Club Futbol Sils.
Actes Festa Major de Sils.
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•

Entrega de trofeus als tornejos de petanca i bitlla catalana inclosos als actes de
Festa Major.

2.b) Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des de l’últim Ple ordinari.
2.c) Es dóna compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari.
--------------COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :

3.- Resolució expedient sancionador 2016/0008602. PG 2016/663.
Proposta de la Regidoria de Via Pública, Governació i Participació Ciutadana.
Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2016/0008602 iniciat a nom de P. M., E., amb
DNI/CIF 000000000X per presumpta infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
PG 2016/663
Fets:
1.

Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
Data i hora de la presumpte infracció: 18/04/2015 17:34
Número de butlleta / Acta: 0201500001363
Agent denunciant: 1008
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 30. 2
Import sanció: 150,01 euros
Lloc de la denúncia: CL XXXXXX 0
Fet denunciat: No disposar de la targeta sanitària.( Gos de raça American Stanford, de
color crema, considerat perillosos).
Dades de la persona denunciada: P. M., E. DNI/NIF 000000000X, CL XXXXXX, 0
17410 - SILS

2.

Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 30.2 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No disposar de la targeta sanitària.

3.

D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a nom
de P. M., E. com a responsable d’una infracció de caràcter greu i l’Instructor va formular la
proposta de resolució.
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Fonaments de dret:
1. L’article 30.2 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix una
infracció de caràcter greu el fet denunciat.
2. Segons el que estableix l’article 49 de La Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i
administratives, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, l’òrgan
competent per imposar sancions establertes per la comissió d’infraccions tipificades per la
present Llei correspon al Ple de l’Ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter greu
i molt greu.
3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art. 18
del Decret 278/1993.
4.

L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets constatats per
funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin formalitzats en
document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori sense perjudici
de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o interessos puguin aportar els
interessats.
La Comissió informativa general del 27 de setembre de 2016 va dictaminar favorablement.
EsproposaalPledel’Ajuntamentl’adopciódelsegüent
ACORD :
Primer.- Aprovar la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient
sancionador núm. 2016/0008602 iniciat a nom de P. M., E., amb DNI/CIF 000000000X per
infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
Segon.- Imposar la corresponent sanció per un import de 150,01 euros.
Tercer.- Notificar a l'interessat/da la present resolució.

Debat:
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Carles Taberner (CiU): aquesta qüestió és contradictòria, per aquest motiu s’ha demanat un
informe jurídic ja que el procediment s’ha instruït per infracció d’una ordenança i no procedeix
l’aplicació de la llei catalana. Entén que fins que no es derogui l’ordenança municipal, aquesta
és la norma d’aplicació; per això anuncia que el vot del seu grup serà contrari sense entrar en
més consideracions.
També posa de manifest que els quatre expedients sancionadors que es sometent a ple, s’inicien
per denúncies formulades al 2015 i creuen que és una situació no apropiada per aquest retard en
la tramitació dels expedients.

Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA): pregunta que passa amb els altres expedients de
gossos perillosos que no han passat pel ple.

Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): per evitar suspicàcies, es va demanar un informe al Consell
Comarcal de la Selva relatiu a la tramitació dels expedients de gossos perillosos. En aquest
informe queda palès la informació donada fins ara i fa entrega del mateix als diferents grups
municipals.

Pere Mas (CiU): diu que el Consell Comarcal de la Selva gestiona la tramitació de l’expedient,
no la imposició de la sanció ja que aquesta competència no està delegada.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): li demana que llegeixi el informe i tindrà la resposta.

Pere Mas (CiU): acaba de veure aquest document i reclama que se li hauria d’haver comunicat
amb més antelació. En tot cas l’estudiarà i valoraran en quin sentit s’han de pronunciar en el
futur.
Albert Miralles (ICV-EUiA-E): diu que l’instructor és l’ajuntament i el Consell Comarcal de la
Selva, i aquest últim no solament s’encarrega de la recaptació.
Fa un reconeixement públic de la feina de la policia local ja que és a través dels seus informes
que s’inicia l’expedient i ajuda a resoldre un problema creixent de gossos perillosos i recorda la
reunió que es va tenir per informar al respecte a aquesta problemàtica.
Per últim, recorda que s’està treballant en una ordenança relativa a la substitució de les sancions
per treballs a la comunitat.

Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): en resposta a la pregunta formulada pel Sr. Urzay, manifesta
que els expedients anteriors estan tancats i en aquest moment no pot informar-li ja que cada un
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té una casuística particular. No obstant, manifesta que no té cap inconvenient per consultar els
expedients que calguin.

Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDES-MES-IdSELVA, dos abstencions de
CAPGIREM SILS-CUP-PA, i quatre vots en contra de CiU, s’aprova aquest acord.
---------------

4.- Resolució expedient sancionador 2016/0008600. PG 2016/665
Proposta de la Regidoria de Via Pública, Governació i Participació Ciutadana
Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2016/0008600 iniciat a nom de P. M., E., amb
DNI/CIF 000000000X per presumpta infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
PG 2016/665
Fets:
1.

Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
Data i hora de la presumpte infracció: 18/04/2015 17:34
Número de butlleta / Acta: 2015000001360
Agent denunciant: 1008
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 30. 3
Import sanció: 300,01 euros
Lloc de la denúncia: CL XXXXXX 0
Fet denunciat: No tenir el gos inscrit en el cens municipal o en el seu cas en el Registre
municipal de gossos potencialment perillosos. (Gos de raça American Stanford, de color
crema, considerat perillosos).
Dades de la persona denunciada: P. M., E. DNI/NIF 000000000X, CL XXXXXX, 0
17410 - SILS

2.

Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 30.3 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No tenir el gos inscrit en el cens
municipal o en el seu cas en el Registre municipal de gossos potencialment perillosos.
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3.

D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a nom
de P. M., E. com a responsable d’una infracció de caràcter molt greu i l’Instructor va
formular la proposta de resolució.

Fonaments de dret
1. L’article 30.3 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix una
infracció de caràcter molt greu el fet denunciat.
2. Segons el que estableix l’article 49 de La Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i
administratives, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, l’òrgan
competent per imposar sancions establertes per la comissió d’infraccions tipificades per la
present Llei correspon al Ple de l’Ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter greu
i molt greu.
3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art. 18
del Decret 278/1993.
4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets constatats
per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin formalitzats en
document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori sense
perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o interessos puguin
aportar els interessats.

La Comissió informativa general del 27 de setembre de 2016 va dictaminar favorablement.
EsproposaalPledel’Ajuntamentl’adopciódelsegüent
ACORD:
Primer.- Aprovar la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient
sancionador núm. 2016/0008600 iniciat a nom de P. M., E., amb DNI/CIF 000000000X per
infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
Segon.- Imposar la corresponent sanció per un import de 300,01 euros.
Tercer.- Notificar a l'interessat/da la present resolució.
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Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDES-MES-IdSELVA, dos abstencions de
CAPGIREM SILS-CUP-PA, i quatre vots en contra de CiU, s’aprova aquest acord.
---------------

5.- Resolució expedient sancionador 2016/0008604. PG 2016/666
Proposta de la Regidoria de Via Pública, Governació i Participació Ciutadana
Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2016/0008604 iniciat a nom de A. M., L., amb DNI/CIF
000000000X per presumpta infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
PG 2016/666
Fets:
1.

Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
Data i hora de la presumpte infracció: 20/05/2015 11:36
Número de butlleta / Acta: 2015-0-00001801
Agent denunciant: 1001
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 30. 3
Import sanció: 300,01 euros
Lloc de la denúncia: CL XX 00
Fet denunciat: No tenir el gos inscrit en el cens municipal o en el seu cas en el Registre
municipal de gossos potencialment perillosos.( Gos identificat com una femella de raça
Dogo Argentí, amb número de xip 981098100782106).
Dades de la persona denunciada: A. M., L. DNI/NIF 000000000X, CL XX, 00 17410 SILS

2.

Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 30.3 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No tenir el gos inscrit en el cens
municipal o en el seu cas en el Registre municipal de gossos potencialment perillosos.

3.

D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a nom
de A. M., L. com a responsable d’una infracció de caràcter molt greu i l’Instructor va
formular la proposta de resolució.
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Fonaments de dret:
1. L’article 30.3 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix una
infracció de caràcter molt greu el fet denunciat.
2. Segons el que estableix l’article 49 de La Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i
administratives, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, l’òrgan
competent per imposar sancions establertes per la comissió d’infraccions tipificades per la
present Llei correspon al Ple de l’Ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter greu
i molt greu.
3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art. 18
del Decret 278/1993.
4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets constatats
per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin formalitzats en
document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori sense
perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o interessos puguin
aportar els interessats.
La Comissió informativa general del 27 de setembre de 2016 va dictaminar favorablement.
EsproposaalPledel’Ajuntamentl’adopciódelsegüent
ACORD:
Primer.- Aprovar la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient
sancionador núm. 2016/0008604 iniciat a nom de A. M., L., amb DNI/CIF 000000000X per
infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
Segon.- Imposar la corresponent sanció per un import de 300,01 euros.
Tercer.- Notificar a l'interessat/da la present resolució.

Votació :
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Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDES-MES-IdSELVA, dos abstencions de
CAPGIREM SILS-CUP-PA, i quatre vots en contra de CiU, s’aprova aquest acord.
---------------

6.- Resolució expedient sancionador 2016/0008601.PG 2016/664
Proposta de la Regidoria de Via Pública, Governació i Participació Ciutadana
Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2016/0008601 iniciat a nom de P. M., E., amb
DNI/CIF 000000000X per presumpta infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
PG 2016/664
Fets:
1.

Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
Data i hora de la presumpte infracció: 18/04/2015 17:34
Número de butlleta / Acta: 0201500001362
Agent denunciant: 1008
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 30. 2
Import sanció: 150,01 euros
Lloc de la denúncia: CL XXXXXX 0
Fet denunciat: Tenir un gos no identificat per algun dels sistemes establerts per
reglament. (Gos de raça American Stanford, de color crema, considerat perillosos.
Sense xip identificador).
Dades de la persona denunciada: P. M., E. DNI/NIF 000000000X, CL XXXXXX, 0
17410 - SILS

2.

Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 30.2 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: La possessió d'un gos no identificat
per algun dels sistemes establerts per reglament.(xip identificador)

3.

D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a nom
de P. M., E. com a responsable d’una infracció de caràcter greu i l’Instructor va formular la
proposta de resolució.

Fonaments de dret
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1. L’article 30.2 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix una
infracció de caràcter greu el fet denunciat.
2. Segons el que estableix l’article 49 de La Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i
administratives, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, l’òrgan
competent per imposar sancions establertes per la comissió d’infraccions tipificades per la
present Llei correspon al Ple de l’Ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter greu
i molt greu.
3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art. 18
del Decret 278/1993.
4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets
constatats per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin
formalitzats en document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor
probatori sense perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o
interessos puguin aportar els interessats.

La Comissió informativa general del 27 de setembre de 2016 va dictaminar favorablement.
EsproposaalPledel’Ajuntamentl’adopciódelsegüent
ACORD:
Primer.- Aprovar la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient
sancionador núm. 2016/0008601 iniciat a nom de P. M., E., amb DNI/CIF 000000000X per
infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
Segon.- Imposar la corresponent sanció per un import de 150,01 euros.
Tercer.- Notificar a l'interessat/da la present resolució.

Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDES-MES-IdSELVA, dos abstencions de
CAPGIREM SILS-CUP-PA, i quatre vots en contra de CiU, s’aprova aquest acord.
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7.- Adjudicació definitiva del servei de neteja dels edificis i
instal·lacions municipals de Sils. Exp. 2016/368
Proposta de l’Alcaldia
Identificació de l’expedient: Contractació del Servei de neteja dels edificis i
instal·lacions municipals de Sils.
PG 2016/368 General 2016/620
FETS
En data 19 d’abril de 2016, l’Alcalde-President, es va detectar la necessitat de la contractació
del servei de neteja dels edificis i instal·lacions municipals de Sils, degut a la finalització del
contracte que regia en aquells moments, fins a data 30 d’abril de 2016.
Vist que es tracte d’un contracte de serveis de valor estimat igual o superior a 209.000, IVA
exclòs, d’acord amb el disposat a l’article 16.1.b) del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i l’article 4 de la
Directiva 2014/24/UE, es considera que és un contracte subjecte a regularització harmonitzada,
i s’estima que el procediment més adequat per la seva adjudicació és el procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació.
En data 20 d’abril de 2016 es va emetre Informe d’Intervenció sobre el percentatge que suposa
la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
En data 21 d’abril de 2016 la Secretaria va emetre Informe sobre la Legislació aplicable, el
procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte.
En data 21 d’abril, mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2016/402, es va aprovar iniciar
l’expedient per a la contractació referenciada, tot motivant la necessitat i idoneïtat de la
contractació proposada.
En data 22 d’abril de 2016, es va redactar i incorporar a l’expedient el Plec de Clàusules
Administratives i el de Prescripcions Tècniques, que han de regir l’adjudicació del contracte.
En data 22 d’abril de 2016, es va realitzar per part de l’Interventora la retenció de crèdit
oportuna i en data 22 d’abril de 2016 va emetre informe de fiscalització de l’expedient amb les
conclusions següents:
-

Procedeix la tramitació de l’expedient
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En data 28 d’abril, mitjançant Acord de Ple de la corporació, es va aprovar l’expedient de
contractació juntament amb els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques
per l’adjudicació del servei de neteja dels edificis i instal·lacions municipals de Sils, subjecte a
regulació harmonitzada, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, varis
criteris d’adjudicació. Així mateix es va autoritzar la despesa que suposa l’adjudicació.
En data 6 de maig es va publicar anunci de licitació per un termini de cinquanta-dos dies en el
Diari Oficial de la Unió Europea, també publicant-se al Butlletí Oficial de l’ Estat en data 9 de
maig i al Butlletí Oficial de la Província en data 12 de mai, amb el fi de que els interessats
presentin les seves proposicions
Durant la licitació es varen presentar les proposicions que consten en l’expedient.
En data 21 de juliol de 2016 es va constituir la Mesa de contractació, i aquesta després de la
recepció de l’informe de valoració tècnica, va realitzar proposta d’adjudicació a favor de LA
BRUIXA, Neteges generals i manteniments, SL.
En data 5 d’agost de 2016, es va requerir al licitador que va presentar l’oferta econòmicament
més avantatjosa per que presentes la documentació justificativa d’estar al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de
contractació per obtenir de forma directa l’acreditació d’això, de disposar efectivament dels
medis que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme
l’article 64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui
procedent i la resta de documentació que s’assenyala en el Plec de condicions, en especial la
clàusula 20.
En data 18 d’agost de 2016, el licitador que va presentar l’oferta econòmica més avantatjosa, va
constituir garantia definitiva, mitjançant transferència de dipòsit de garantia definitiva per
import de 31.780,39 euros i va presentar els documents justificatius exigits.
En data 25 d’agost de 2016, el licitador que va presentar l’oferta econòmica més avantatjosa, va
presentar aval de l’entitat AVALIS DE CATALUNYA S. G. R. per import de 31.780,39 euros,
per tal que substituís la garantia definitiva presentada en data 18 d’agost de 2016.

FONAMENTS DE DRET
La Legislació aplicable és la següent:
- Els articles 10, 13, 15, 16, 22, 53, 109 i 110, 301 a 312, 320 i Disposició Addicional Segona
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
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-

El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig.

El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre (articles vigents després de l’entrada en
vigor del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig).
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la
Legislació aplicable i es procedeix a la seva aprovació de conformitat amb la Disposició
Addicional Segona i l’article 110 del text refós de la Llei de Contractes del sector Públic,
aprovat pel reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

La Comissió informativa general del 27 de setembre de 2016 va dictaminar favorablement.

EsproposaalPledel’Ajuntamentl’adopciódelsegüent
ACORD :
Primer.- Adjudicar a l’empresa LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS,
S.L. el contracte de serveis de de neteja dels edificis i instal·lacions municipals de Sils, subjecte
a regulació harmonitzada, per procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa, varis
criteris d’adjudicació, aprovada pel Ple de la corporació en data 28 d’abril, i publicada en data 6
de maig al Diari Oficial de la Unió Europea i també publicant-se al Butlletí Oficial de l’ Estat en
data 9 de maig i al Butlletí Oficial de la Província en data 12 de maig i en el Perfil de
contractant.
Segon.- Disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions 2016 01 920 22700 neteja Ajuntament,
2016 04 323 22700 neteja Llar d’Infants, Escoles i Parvulari, 2016 07 3222 22700 neteja arxiu,
2016 08 1723 22700 Neteja Centre d’Informació dels Estanys, 2016 10 132 22700 neteja edifici
Policia Local, 2016 16 337 22700 neteja La Laguna, 2016 15 1533 22700 neteja magatzem,
2016 07 334 22700 neteja Centre Cívic i 2016 16 342 22700 neteja sala polivalent
Mallorquines, del pressupost vigent de despeses.
Tercer.- Notificar, en els termes previstos en l’artice 151.4 del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, l’adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
Simultàniament publicar anunci de l’adjudicació en el perfil de contractant.
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Quart.- Publicar l’adjudicació del contracte de serveis de de neteja dels edificis i instal·lacions
municipals de Sils, subjecte a regulació harmonitzada, al Diari Oficial de l’Unió Europea en el
plaç de quaranta-vuit dies a contar des de la data de formalització del contracte.
Cinquè.- Notificar a LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS, S.L.,
adjudicatari del contracte, la present Resolució i citar-lo per la firma del contracte que tindrà
lloc quan es disposi.
Sisè.- Publicar la formalització del contracte de serveis de de neteja dels edificis i instal·lacions
municipals de Sils en el Perfil de contractant, i publicar anunci al Butlletí Oficial del l’Estat en
el plaç de quaranta-vuit dies a contar des de la mateixa.
Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Público,
de conformitat amb el disposta a l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Público aprovat pel Reial Decreto Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Vuitè.- Remetre al Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització de la Comunitat
Autònoma, una copia certificada del document en el que s’ha formalitzat, acompanyat d’un
extracte de l’expedient en què es derivi, sempre que la quantia del contracte excedeixi de
150.000 euros, dins dels tres mesos següents a la formalització del contracte.

Debat:
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): no està d’acord amb els criteris d’adjudicació, per
ser l’oferta més avantatjosa econòmicament; hi ha altres criteris que creu que s’haurien de
valorar.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): els criteris es fixen en els plecs de condicions.

Votació :
Per set vots a favor d’Alberto Miralles (ICV-EUiA-E), Julio García (ERC-AM), Martí
Nogué (IDS-MES-IdSELVA), Juan Andrés Arredondo (IDS-MES-IdSELVA), Maria José
López (IDS-MES-IdSELVA), Maria Mercè Pascual (IDS-MES-IdSELVA) i Maria Dolores
Jurado (IDS-MES-IdSELVA), tres abstencions de Carles Taberner (CiU), Silvia
Juanmiquel (CiU) i Maria Deulofeu (CiU) i tres vots en contra d’Albert Rossell
(CAPGIREM SILS-CUP-PA), Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA) i Pere Mas
(CiU), s’aprova aquest acord.
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8.- Reconeixement de compatibilitat tècnica d'administració general. PG 2016/735.
Proposta de l’Alcaldia
Identificació de l’expedient:
Sol·licitud reconeixement compatibilitat tècnica d’administració general per desenvolupar
d'advocada per compte propi.
PG 2016/735
Fets :
En data de 16 de setembre de 2016 i mitjançant instància amb registre d’entrada número 3062 la
senyora I. M. J. sol.licita la compatibilitat del desenvolupament del seu lloc de treball amb
l’exercici de l’activitat privada d’advocada per compte propi.
En data de 16 de setembre de 2016 Secretaria emet informe.

Fonaments de dret:
— L’article 145 del text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local aprovat pel
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
— La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques.
— El Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de l’Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses dependents.
— La Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat.
— Els articles 16, 95.2.n) i disposició final tercera del text refós de la Llei de l'estatut bàsic de
l'empleat publico aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
— L’article 50.9 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
— Els articles 22.2.q) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
[Tot i que l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, atribueix a l’alcalde el
desenvolupament de la direcció superior de tot el personal, l’article 41.14 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, especifica que són «totes les atribucions en mataria de personal
que no siguin de la competència del ple...», i l’article 50.9 del citat Reial decret, expressament
atribueix aquesta competència al ple de la corporació, en el mateix sentit que l’article 22.3 de
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la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat].
La Comissió informativa general del 27 de setembre de 2016 va dictaminar favorablement.
EsproposaalPledel’Ajuntamentl’adopciódelsegüent
ACORD:
PRIMER. Reconèixer a la Sra. I. M. J. la compatibilitat amb l’exercici de l’activitat d’advocada
per compte propi, les característiques de la qual són els dilluns, dimecres i dijous de 16:00h a
20:00h, fins el 31 de desembre de 2016, per entendre que no impedeix ni menyscaba l’estricte
compliment dels seus deures i no es compromet la seva imparcialitat i independència.
SEGON. Inscriure l’acord del ple pel qual es reconeix aquesta compatibilitat per a
desenvolupar activitats privades en el corresponent registre de personal.
TERCER. Notificar l’acord adoptat a l’interessat als efectes oportuns.

Debat:
Maria Deulofeu (CiU): després de l’aclariment en la comissió informativa general del període
pel qual es proposa la concessió de la compatibilitat, manifesta el seu acord en la proposta.

Votació :
Per onze vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM, CiU i IDS-MES-IdSELVA, i dos
abstencions de CAPGIREM SILS-CUP-PA, s’aprova aquest acord.
---------------

9.- Aprovació modificació pressupostària exp. 3/2016 amb càrrec a una part
del romanent de tresoreria exercici 2015 - Expd. 2016/733
Identificació de l’expedient : Modificació pressupostària exp. 3/2016 amb càrrec a una part del
romanent de tresoreria de l’exercici 2015 i baixa per transferència.
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P.G.: 2016/733
Fets :
- Providència de l’Alcaldia de data 16 de setembre de 2016 proposant la concessió de
crèdits extraordinaris i suplements de crèdits amb càrrec al romanent líquid de tresoreria
de l’exercici 2015 i baixes per transferència.
- Informe de Secretaria de data 17 de setembre de 2016 sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir.
- En data 19 de setembre de 2016 s’emet informe de la interventora que informa
favorablement.
Fonaments de dret :
-

Els articles 169, 170, 172 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

-

Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990. De 20 d’abril, pel que es desenvolupa el
capítol I, del títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
local, en matèria de pressupostos.

-

Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

-

L’article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el
reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’estabilitat
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.

-

El reglament de la Unió europea nº 2223/96 relatiu al sistema europeu de comptes
nacionals i regionals (SEC-95).

-

L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

-

L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel que s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals.

-

Resolució del 14 de setembre de 2009, de la Direcció general de coordinació financera
amb les comunitats autònomes i amb les entitats locals, pel que es dicten les mesures
pel desenvolupament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel que s’aprova
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.

-

Capítol III de les Bases del Pressupost per a 2016.

La Comissió informativa general del 27 de setembre de 2016 va dictaminar favorablement.
EsproposaalPledel’Ajuntamentl’adopciódelsegüent
ACORD :
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Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària número 3/2016, en la
modalitat de crèdit extraordinari i suplements de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria de
l’exercici 2015 i baixa per transferència, d’acord amb el següent detall:
Baixes per transferència
Descripció
2016 15 341
61900

Consignació
inicial
6.000,00

Paviment Pl. Esports
TOTAL DESPESES
T O T A L S DESPESES

6.000,00
6.000,00

Baixa

Total

6.000,00

0,00

6.000,00
6.000,00

0,00
0,00

Crèdits extraordinaris en aplicacions de despeses
Descripció
2016 03 342
62301
2016 15 1531
76200
2016 15 1532
61901

Maquinària, inst. i utillatge:
Camps de Futbol
Transf. Capital:
Arranjament Pont del
Dimoni
Pavimentació places i vies
públiques
TOTAL DESPESES
T O T A L S DESPESES

Consignació
Crèdit
inicial
extraordinari
0
4.000,00

Total
4.000,00

0

5.596,07

5.596,07

0

25.000,00

25.000,00

0,00
0,00

34.596,07
34.596,07

34.596,07
34.596,07

Suplements de crèdit en aplicacions de despeses
Aplicació
pressupostària
2016 08 1723
60900
2016 02 011 91300
2016 07 326 62300
2016 01 920 62500
2016 01 920 62300
2016 09 171 62501
2016 09 1533
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Descripció
Construcció passera
Estanys
Amortització de préstecs
Maquinària, inst. i
utillatge: Centre Cívic
Mobiliari i estris
Maquinària, inst. i
utillatge
Mobiliari urbà
Infraestructures: Domini

Consignació
inicial
10.000,00

Suplement
de crèdit
10.000,00

Total
20.000,00

151.291,80
3.300,00

5.000,00
5.000,00

156.291,80
8.300,00

8.000,00
13.000,00

25.000,00
10.000,00

33.000,00
23.000,00

25.000,00
45.000,00

7.000,00
25.000,00

32.000,00
70.000,00
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21000
2016 15 920 21300
2016 01 920 21600
2016 01 920 22603
2016 01 920 22706
2016 15 920 21200
2016 01 912 23300
2016 04 323 46500
2016 13 231 46500
2016 05 432 46501
2016 13 231 48000

públic
R.M.C.: Maquinària, inst.
i utillatge
R.M.C.: Equip informàtic
Publicacions diaris
oficials
T.R.A.E.: Estudis i
treballs tècnics
R.M.C.: Ajuntament
Indemnitzacions alts
càrrecs
Consell Comarcal:
Transport Escolar
Assistent social i
educador
Consell Comarcal:
Turisme Pla Foment
A famílies i inst. sense
ànim
TOTAL DESPESES
TOTALS DESPESES

8.500,00

7.000,00

15.500,00

36.000,00
3.000,00

10.000,00
2.000,00

46.000,00
5.000,00

32.748,00

10.000,00

42.748,00

7.000,00
75.000,00

5.000,00
10.000,00

12.000,00
85.000,00

11.850,00

200,00

12.050,00

40.000,00

2.318,48

42.318,48

2.000,00

3.482,84

5.482,84

25.500,00

12.000,00

37.500,00

497.189,80
497.189,80

149.001,32
183.597,39

646.191,12
680.787,19

Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini
d’un mes per a resoldre-les.
Tercer.- Aquesta modificació pressupostària, definitivament aprovada, es publicarà en el
butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la corporació.
Quart.- Trametre una còpia de l’expedient al Departament de la Generalitat de Catalunya i a la
Delegació d’Hisenda.

Debat:
Pere Mas (CiU): els pressupostos es fan previ anàlisis de les despeses que i la seva distribució al
llarg de l’any. Entén que les modificacions pressupostàries haurien de ser per manca d’ingressos
o situacions excepcionals.
Creu que es fan masses modificacions i posa com a exemple la partida del Pont del Dimoni que
fa un parell de mesos que es va crear i ara s’ha de tornar a modificar.
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L’altra partida que cal esmentar és la relativa a indemnitzacions d’alts càrrecs que dels 75.000€
previstos, ara es preveu un increment de 10.000€ i no està d’acord, i més en aquests moments en
que la gent ho passa malament. El que s’hauria de fer és incrementar les despeses socials.

Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA): volen saber l’increment d’aquesta partida,
indemnitzacions a alts càrrecs, a on va a parar.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): és conscient de les limitacions en la massa
salarial establerta en la Llei de pressupostos però creu que la major recaptació o ingressos
s’haurien d’invertir en fer poble, en formació de personal, convenis amb les universitats i
empreses, becaris, etc.

Juan Andrés Arredondo (IDS-MES-IdSELVA): els pressupostos són previsions econòmiques i
les modificacions és quelcom que està previst i per això s’aplica al llarg de l’any per actuacions
ja previstes i altres no.
Abans d’entrar en detall, vol reiterar el que s’ha dit en altres ocasions, que les comissions
informatives estan per això, per informar, per donar les explicacions que siguin precises.
Manifesta que a vegades és difícil donar resposta immediata i concreta en determinats
assumptes però en aquest cas, l’increment de la partida d’indemnitzacions d’alts càrrecs no
obeeix a un increment de les indemnitzacions als regidors, es deu exclusivament a que un
regidor ha deixat d’aportar les factures d’indemnitzacions per assistència a les que té dret i això
ha fet que en el pressupost no s’hagi tingut en compte.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA): considera que no li pertoca el cobrament atès que
correspon a la legislatura anterior.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): creu que és un deute que l’ajuntament té amb un regidor i que té
dret a la seva percepció per una feina feta.
Pere Mas (CiU): creu que ha estat imprudent baixar la partida del pressupost d’indemnitzacions
d’alts càrrecs i reitera que la partida del Pont del Dimoni del Massabè només fa dos mesos que
s’ha incorporat en el pressupost.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA) la despesa prevista per l’execució del Pont referida anteriorment,
mancava la part de direcció d’obra i redacció del projecte i és degut a això que aquesta despesa
s’incorpora en la modificació pressupostària.

Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDES-MES-IdSELVA, dos abstencions de
CAPGIREM SILS-CUP-PA, i quatre vots en contra de CiU, s’aprova aquest acord.
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10.- Protocol d'actuació en matèria d’assetjament de l'Ajuntament de Sils.
Exp. 2016/747
Proposta de la Regidoria de Joventut, serveis socials, polítiques d'igualtat i salut.
Identificació Expedient: Protocol actuació matèria assetjament laboral de l'Ajuntament de
Sils
PG B 2016 /747 General 2016/1268
Fets:
L’Ajuntament de Sils vol aconseguir un entorn de treball productiu, segur i respectuós per a
totes les persones.
Tots els homes i dones de l’Ajuntament de Sils tenen dret que la seva dignitat sigui respectada.
Al mateix temps, tots els homes i dones de l’Ajuntament de Sils tenen l’obligació de tractar amb
respecte les persones amb qui es relacionen per motius laborals i de col·laborar perquè tothom
sigui respectat.
L’assetjament per raó de gènere, sigui quina sigui la causa del comportament reprovable i sigui
qui sigui la persona que l’exerceix, vulnera les normes que regulen els deures i drets bàsics de
l’entitat i la seva plantilla.
La impunitat de l’assetjament per raó de gènere en el treball atempta el dret a la seguretat i a la
salut en l’ambient laboral, i impedeix aconseguir la igualtat.
A fi d’aconseguir aquest propòsit, es proposa l’aprovació d’un Protocol, amb l’objectiu de
prevenir els casos de violència o assetjament per raó de gènere, informant el conjunt de l’entitat
dels principis que s’hi recullen, fomentant i garantint el respecte, la consideració i el tracte just
entre tot el personal de l’entitat, i oferint la formació i informació adequades sobre la cultura
corporativa de l’Ajuntament Sils en aquesta matèria.
Dit Protocol serà aplicable a tota la plantilla de l’Ajuntament de Sils i a les seves actuacions en
el lloc on es presten els serveis o en el marc d’aquesta, per tal d’impedir l’assetjament per raó de
sexe dins de l’àmbit a què arriben les facultats d’aquesta Administració, indistintament de qui
en sigui el subjecte actiu, i l’Administració en tingui constància, pel qual es pugin adoptar les
mesures necessàries per detectar la veracitat de qualsevol reclamació o denúncia presentada per
testimonis o víctimes d’aquest tipus d’actuació i aquells fets que s’hagin pogut acreditat i
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siguin constitutius d’una infracció sancionable, perquè incideixen en conductes així tipificades
en les normes legals i convencionals aplicables, l’Ajuntament de Sils pugi aplicar les mesures
disciplinàries corresponents.

Fonaments de dret:
Article 52 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya del Reial Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

La Comissió informativa general del 27 de setembre de 2016 va dictaminar favorablement.
EsproposaalPledel’Ajuntamentl’adopciódelsegüent
ACORD :
Primer.- Aprovar inicialment del Protocol d’actuació en matèria d’assetjament de l’Ajuntament
de Sils.
Segon.- Sotmetre’l a informació pública per un període de trenta dies i concedir audiència als
interessats durant el mateix termini, perquè es puguin presentar reclamacions i suggeriments.
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’ajuntament dintre del mateix
termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, el protocol esdevindrà aprovat definitivament
sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com i disposa el Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya

Debat:
Pere Mas (CiU): aquest protocol només parla d’assetjament per raó de sexe, creu que està
incomplert perquè no es tenen en compte les altres formes d’assetjament laboral com tasques
denigrants, hi ha molts tipus d’assetjament .
Recrimina a l’alcalde el tracte poc respectuós als regidors i en especial a algú en concret .
Respecte a les intervencions en les comissions informatives defensa la seva forma d’actuació i
recorda a l’alcalde que els regidors que formen el govern han actuat d’igual forma en el ple
extraordinari convocat pel grup que representa.
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Mª Mercè Pascual (IDS-MES-IdSELVA): el protocol no parla exclusivament d’assetjament
sexual com s’ha dit i llegeix textualment “es podem produir diferents tipus d’assetjament
motivats per comportaments i conductes que podem crear un ambient intimidatori degradant
ofensiu per la persona i que poden atemptar contra els seus drets fonamentals al honor a la
seva integritat física, moral la discriminació.” Entén que es un marc d’actuació ampli i es
disposada a atendre els suggeriments que calguin.
Pere Mas (CiU): faran aportacions si és possible.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): en resposta a les manifestacions del senyor Pere Mas li recorda
que alguns treballadors d’aquest ajuntament es van sentir menyspreats per la seva actuació,
mesos enrere.
Pere Mas (CiU): aquest assumpte ja es va parlar el seu dia amb la persona afectada i va quedar
clar que, ella en cap moment va dir que l’hagués faltat; això es va dir davant de diferents tècnics
de l’ajuntament en dos ocasions. Va ser l’alcalde el que va dir-ho en un ple i al butlletí que
l’havia faltat, i li demana que aquest desmentit ho faci públicament.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): reitera el que va dir en el seu moment, que es van sentir
menyspreats per la seva actitud, no un treballador sinó fins a tres.
Pere Mas (CiU): reitera que l’alcalde en un ple va dir que li havia faltat i això no havia estat
així.

Votació :
Perunanimitatdetotselsmembress’aprovaaquestacord.
---------------

11.- Moció del grup de govern: en suport dels acords de pau a Colòmbia.
Exp. 2016/745
Proposta de l’Alcaldia
Identificació Expedient: Moció governs locals de Catalunya en suport dels acords de pau
Colòmbia
PG B 2016 /745 General 2016/1266
El passat 25 d’agost des de l'Havana el govern de Colòmbia i la guerrilla de les Forces Armades
Revolucionàries de Colòmbia ( FARC ) van anunciar que havien arribat a un acord definitiu de
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pau per posar fi a més de 50 anys de conflicte intern. Aquest compromís, subscrit després de les
negociacions que han tingut lloc des de 2012 entre el Govern de Colòmbia i les FARC, posen fi
a una situació de violència que ha causat un nombre de víctimes dolorosament elevat. En aquest
sentit, cal destacar l’anunci de Nacions Unides per a la validació dels termes pactats, posant en
relleu la incorporació als acords la necessària visió de gènere, seguint la Resolució 1325 de
l’ONU sobre el rol fonamental de les dones com a constructores de pau, així com la inclusió de
l'agenda ètnica, a proposta de les comunitats indígenes i afrodescendent.
Amb aquesta signatura s’obre una nova etapa per a Colòmbia i es reforça el convenciment que
tot conflicte, fins i tot els més complexes i de més llarga durada, pot trobar vies dialogades per
assolir la pau i per garantir la seguretat. En aquest sentit, cal valorar l’avenç dels valors
universals del diàleg i de la pau, així com tot aprofundiment de les vies democràtiques per a la
resolució de conflictes, un fet que dona esperances als pobles del món que pateixen violència.
En les darreres dècades, milers de colombianes i colombians han establert la seva residència a
Catalunya per lliure voluntat o per obligació, de manera temporal o indefinida, per motius
polítics, econòmics, laborals, acadèmics o d’altres, però tots i totes han hagut de sortir d’un país
colpit pel conflicte armat i la violència en les seves múltiples formes. Aquesta onada migratòria
ha estat un element més d’una intensa relació que va tenir un episodi important durant l’acollida
de centenars d’exiliats i exiliades catalanes després de la Guerra Civil, i que s’ha consolidat en
el temps en forma de solidaritat del poble català cap al poble colombià.
Colòmbia, doncs, ha esdevingut un país d’origen de molts nous catalans, i també un país
prioritari de la cooperació catalana que es fa des de diversos municipis com des del Govern de
la Generalitat de Catalunya. El municipalisme català a través del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament i el conjunt d’actors de la cooperació catalana han mantingut una intensa
implicació amb els esforços dels colombians i les colombianes per a la construcció de pau, amb
la promoció dels drets humans, amb la sensibilització de l’opinió pública catalana sobre el
conflicte, i també amb el suport a accions d’incidència política per posar-hi fi. Mostra d’aquest
compromís ha estat el treball conjunt d’administracions i societat civil a través de la Taula
Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia.
Catalunya i les seves institucions han de continuar donant suport a Colòmbia davant dels reptes
que comporta la culminació d’aquest procés de pau i en el nou període de postconflicte.
Som conscients de que aquests acords per si mateixos no signifiquen la consecució d’una pau
immediata justa i duradora, però estem convençuts i convençudes que és un enorme pas
endavant en la construcció d’una societat en pau, democràtica i respectuosa amb a vida i els
drets humans.
La Comissió informativa general del 27 de setembre de 2016 va dictaminar favorablement.
EsproposaalPledel’Ajuntamentl’adopciódelsegüent
ACORD :
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Primer.- Donar suport als acords signats pel Govern de la República de Colòmbia i els
representants de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC), esperant que
aquests siguin l’inici d’una pau estable, justa i duradora a Colòmbia.
Segon.- Reconèixer el paper de la societat civil colombiana i de les institucions que han
acompanyat aquest procés.
Tercer.- Afegir-nos a les crides perquè els acords signats portin a la total finalització del
conflicte armat i continuïn les gestions per arribar a un acord de pau amb l’ELN- Exèrcit
d’Alliberament Nacional.
Quart.- Donar suport a les iniciatives i accions que es duguin a terme al municipi a través de les
organitzacions i moviments socials i col·lectius de persones d’origen immigrant colombià per
tal que la població pugui conèixer els continguts dels acords de pau i pugui fer seguiment i
auditoria al compliment dels mateixos.
Cinquè.- Demanar que el món local colombià tingui un paper rellevant a l’hora d’implementar
els acords de pau, donat que és en l’àmbit local on aquests acords caldrà que es facin efectius.
Sisè.- Fer arribar el compromís del consistori i del conjunt del municipi al Govern de Colòmbia
i al seu consolat a Barcelona per continuar contribuint conjuntament a l’aprofundiment i a la
consolidació dels camins de la pau, la veritat, la justícia i la reparació a les víctimes i garanties
de no repetició.
Setè.- Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de
Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i al Govern de Colòmbia.

Votació:
Pere Mas (CiU): diu que no té cap sentit presentar la moció avui ja que els acords de pau de
Colòmbia estan sotmesos a referèndum

Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): aquesta moció que està avalada per tot el municipalisme de
Catalunya; recorda que molts nouvinguts catalans són de Colòmbia. Però lo més important és
que aquest és un dels conflictes bèl·lics més antics.
Pere Mas (CiU): creu que hauria estat més adequat que primer es pronunciïn els Colombians.

Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): la proposta té un fi, afavorir el procés de pau que passaria per
la ratificació en referèndum.
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Votació :
Perunanimitatdetotselsmembress’aprovaaquestacord.
---------------

12.- Moció del grup de govern: per una administració socialment responsable.
Exp. 2016/754
Identificació Expedient: moció per una administració socialment responsable
PG B 2016 /754 General 2016/1280
La pobresa i l’exclusió social d’una part de la població és un fenomen estructural associat al
nostre model econòmic, no exclusiu de temps de crisi. També creix el convenciment que ni
l’estat ni el mercat, de forma aïllada, són capaços de fer front a aquestes problemàtiques.
Tampoc el creixement econòmic és garantia de millora de les condicions de vida dels sectors
socials més vulnerables sense que hi hagi una intervenció política redistributiva que
l’acompanyi.
L’Administració, i concretament les Administracions locals i supramunicipals, tenen i han de
tenir un paper important pel que fa al manteniment de la cohesió social i a un repartiment el
màxim equitatiu possible dels recursos públics, que permeti garantir una vida digna a tots els
seus conciutadans.
En aquest sentit les accions per garantir i promoure la cohesió social es podrien resumir en 3
punts bàsics:
1- El comportament de l’administració en el seu dia a dia, pel que fa a la contractació
de serveis externs i a les relacions que es teixeixen entre la direcció de les
administracions, els seus treballadors directes i els treballadors de les empreses que els
presten serveis.
2- L’actuació de l’Administració davant aquelles persones amb situacions vulnerables,
per garantir unes condicions de vida digna a totes elles.
3- L’actuació de l’Administració no només respecte a aquelles empreses que li presten
serveis sinó també respecte a totes les empreses del territori que gestiona, que tenen un
important paper, com a agents econòmics, socials i mediambientals, i que formen el
territori, tan social com geogràfic, que coneixem.
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1- El comportament de l’Administració en el seu dia a dia, pel que fa a la contractació de
serveis externs i a les relacions que es teixeixen entre la direcció de les administracions,
els seus treballadors directes i els treballadors de les empreses que els presten serveis.
Entrant en detall: La integració d’aspectes socials en la contractació pública ha estat objecte,
en els darrers anys, d’anàlisi i de regulació mitjançant instruments diversos, tant en l’àmbit
comunitari, com en el de l’estat així, com en l’àmbit més local.
Així doncs, molts ajuntaments han anat incorporant, en la mesura que podien, clàusules socials
i ambientals en els procediments de contractació.
Pel que fa a la integració d’aquest tipus de clàusules en la definició de l’objecte del contracte,
es preveu que els plecs de prescripcions tècniques es configurin tenint en compte criteris
d’accessibilitat universal i de disseny per a tothom, tal com es defineixen en el Reial decret
legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets
de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social que ha derogat, entre d’altres la Llei
51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat
universal de les persones amb discapacitat. Aspectes aquests sobre els quals també posa
especial èmfasi la Llei 26/2011, d’1 d’agost.
En matèria de prohibicions de contractar, s’hi inclouen els delictes contra els drets de les
persones treballadores; les infraccions greus en matèria d’integració laboral i d’igualtat
d’oportunitats i no discriminació de les persones amb discapacitat; les infraccions molt greus
en matèria social —incloent-hi les infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals i la
manca d ’afiliació a la Seguretat Social, com també l’incompliment de les condicions especials
d’execució previstes en matèria social en el contracte, si queden tipificades com a causa de
resolució.
Així mateix, es preveuen clàusules de preferència en l’adjudicació a igualtat de condicions
amb les que siguin econòmicament més avantatjoses:
1. A favor de les proposicions presentades per empreses que superen un determinat
percentatge de persones treballadores amb discapacitat o dedicades específicament a
la promoció i inserció laboral de persones en situació d'exclusió social
2. A favor d’entitats sense ànim de lucre en contractes relatius a prestacions de caràcter
social o assistencial.
3. A favor d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just, en contractes
que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi alternativa de comerç just.
D’altra banda, el TRLCSP fa possible la inclusió de condicions especials d’execució dels
contractes, sempre que siguin compatibles amb el dret comunitari i que s’indiquin en l’anunci
de licitació i en el plec o en el contracte. Aquestes condicions poden fer referència a
consideracions de tipus social, amb la finalitat de promoure l’ocupació de persones amb
dificultats particulars d’inserció en el mercat laboral; eliminar les desigualtats entre home i
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dona en el mercat laboral; combatre l’atur i afavorir la formació en el lloc de treball, altres
finalitats que es puguin establir amb referència a l’estratègia coordinada per a l’ocupació o
garantir el respecte dels drets laborals bàsics al llarg de la cadena de producció, i se’ls pot
atribuir el caràcter d’obligacions contractuals essencials, a l’efecte que el seu incompliment
sigui considerat causa de resolució del contracte. Així mateix, l’incompliment d’aquestes
condicions pot comportar, si així s’ha previst en els plecs o el contracte, la imposició de
penalitzacions i la consideració d’infracció greu en relació amb el que preveuen les
prohibicions per contractar.
El TRLCSP també regula la possibilitat que als plecs de clàusules s’obligui al nou adjudicatari
a subrogar els treballadors de l’antic concessionari. Per últim, preveu una reserva de contractes
a favor de centres especials de treball, en virtut de la qual es pot reservar la participació en els
procediments d'adjudicació de contractes a aquests centres o reservar-ne l’execució en el marc
de programes d'ocupació protegida quan, almenys el 70 % de les persones treballadores
afectades, siguin persones amb un grau de discapacitat que,
a causa de l’índole o la gravetat de les seves deficiències, no puguin exercir una activitat
professional en condicions normals.
Els ajuntaments no es poden mantenir al marge d’aquest context i amb la promoció de les
clàusules socials en les contractacions públiques, aspiren a avançar en l’articulació d’un
mercat social de productes i serveis basat en criteris ètics, democràtics, ecològics i solidaris,
com a eina en favor de la inserció per l’econòmic i de construcció de cohesió social.
En segon lloc, les Administracions tenen un paper fonamental en la regulació de les relacions
laborals que estableixen, en definitiva, les condicions de treball de la seva plantilla. Per aquest
motiu, l’existència de meses de concertació social contínues en les quals participin els
responsables de la direcció de les administracions i els representants dels treballadors escollits
és fonamental. Igualment, el diàleg i la comunicació continus també han d’existir amb els
representants dels treballadors de totes aquelles empreses que presten serveis a
l’Administració.
Així, l’Administració ha de posar en funcionament bones pràctiques en l’àmbit del diàleg o la
concertació social, exercint com a model no només per als treballadors del sector públic sinó
també per a la concertació social en l’àmbit privat, en resposta a la seva obligació tan de
garantir unes condicions de treballs dignes com de trobar solucions i respostes consensuades i
dialogades entre empreses i treballadors als conflictes que sorgeixin.

2-L’actuació de l’Administració davant aquelles persones amb situacions vulnerables,
per garantir unes condicions de vida digna a totes elles.
Malgrat que existeixen tímids senyals de millora, la crisi econòmica i social que fa més d’una
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dècada que suportem al nostre país ha tingut i té un fort impacte sobre les persones i la societat
en general.
Actualment, existeixen moltes iniciatives tan des de l’àmbit públic com des del món
associatiu, com des de l’àmbit privat, que fan una tasca molt important d’acompanyament i
suport d’aquells col·lectius en situacions més greus o més vulnerables.
Les Administracions locals tenen un paper molt important pel que fa a decisions que tenen un
impacte directe en l’economia familiar dels ciutadans a través de la regulació de les diverses
taxes i preus públics que recapten en concepte del serveis que es presten a la ciutadania.
En aquest sentit les Administracions, en molts casos, ja contemplen en les seves ordenances
fiscals bonificacions i exempcions per a aquelles persones o famílies en situacions vulnerables
per tal que puguin gaudir de determinats serveis, o que l’impacte de la recaptació municipal
sigui menor a partir de determinats llindars de renda familiar o situacions familiars, socials o
laborals concretes
3- L’actuació de l’Administració no només respecte a aquelles empreses que li presten
serveis sinó també respecte a totes les empreses del territori que gestiona, que tenen un
important paper com a agents econòmics, socials i mediambientals i que formen el
territori, tan social com geogràfic, que coneixem.
Així mateix, les Administracions no poden restar alienes a cap problemàtica laboral o
empresarial que es desenvolupi en el seu territori, en la mesura de les seves capacitats, els
Ajuntaments i Administracions supramunicipals, com a administracions locals més properes
als ciutadans, han d’intercedir i acompanyar als ciutadans, treballadors, i empreses, en aquelles
problemàtiques o conflictes que puguin sorgir.
En aquest sentit, cal reafirmar l’aposta i el suport pel desenvolupament i el manteniment de les
empreses del territori gironí, i desenvolupar una cultura de reconeixement públic per a la tasca
que fan aquestes empreses. Cal, així mateix, promocionar la consciència que les empreses
formen part de la realitat gironina i del municipi on estan ubicades, no les ha de moure només
una política empresarial sinó també social, en tant que està clarament associat al manteniment i
creació de llocs de treball, alhora que també té impactes importants en la mobilitat de les
persones, el medi ambient i el desenvolupament de sistemes de consum sostenibles.
Al mateix temps que el manteniment i creació d’activitat empresarial genera un ingressos
directes i indirectes per a les Administracions que en èpoques com l’actual tenen una gran
importància en els seus balanços econòmics.
Per aquest motiu, cal que les administracions públiques desenvolupin estratègies comunes, més
enllà de les fronteres del seu municipi o comarca, per tal de promoure l’aprofitament conjunt de les
sinergies generades per les zones industrials, promovent la mancomuna cio de serveis
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entre administracions, polígons, zones industrials, i empreses que permetin una major
eficiència en la utilització de recursos, però, que també generin dinàmiques positives a través
de la suma d’esforços.

La Comissió informativa general del 27 de setembre de 2016 va dictaminar favorablement.
EsproposaalPledel’Ajuntamentl’adopciódelsegüent
ACORD :
En matèria de contractació pública:
PRIMER.- Incloure en els PCAP les clàusules socials que recull la Guia per a les clàusules
contractuals de caràcter social de la Junta Consultiva de Contractació administrativa de la
Generalitat de Catalunya.
SEGON.- Incorporar en tots els contractes públics una clàusula contractual de caràcter
essencial, que estableixi que els licitadors, contractistes, subcontractis tes, empreses filials o
empreses interposades no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la
llista de països elaborada por las Institucions Europees o, en el seu defecte, pel govern
espanyol o català, i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com
a delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la hisenda pública.
TERCER.- Incloure en els PCAP, malgrat que l’empresa adjudicatària del servei pugui ser una
empresa multiserveis, el compliment de les condicions laborals regulades en el conveni del
sector d’àmbit provincial, català o estatal.
Pel que fa a la protecció de les persones i col·lectius amb situacions vulnerables:
QUART.- Seguir aplicant i estudiar noves fórmules, a través de les Ordenances Fiscals i de
l’acció dels serveis socials i l’Ajuntament, per protegir aquelles persones o col·lectius més
vulnerables o amb situacions de risc, com per exemple: persones en situació d’atur, famílies
monoparentals o nombroses, jubilats, joves, famílies amb ingressos reduïts, desnonats,
persones amb risc d’exclusió social, discapacitats, etcètera.
En matèria de protecció de l’ocupació de qualitat i del teixit empresarial de les comarques
gironines:
CINQUÈ.- Cal establir, en el cas d’empreses en procés de deslocalització, ERO o tancament,
amb la màxima urgència i al màxim nivell de responsabilitat, els contactes necessaris amb la
direcció de l’empresa i els representants dels treballadors, per tal de propiciar les condicions
necessàries per mantenir l’activitat i els llocs de treball.
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SISÈ.- Mantenir trobades de caràcter com a mínim anual amb els representants dels
treballadors de l’administració més representatives del municipi, per tal d’analitzar plegats
aquelles problemàtiques conjuntes o tractar temes específics que sorgeixin en determinats
sectors o territoris.

Debat:
Pere Mas (CiU): diu que votaran a favor però demana incorporar una esmena o fer una
rectificació en l’apartat segon relativa a situacions il·legals que podem trobar-se les empreses.
En el sentit que, en cas en que es detecti alguna d’aquestes il·legalitats, es pugui rescindir el
contracte i es puguin aplicar sancions.
Julio García (ERC-AM): en l’escrit de la moció i en especial en l’apartat segon de la proposta
d’acord, queda clar que si es detecta alguna actuació delictiva per part d’una empresa, el
contracte s’haurà de resoldre. Però qualsevol aportació si es adequada li sembla procedent.
Pere Mas (CiU): pregunta com queda aquesta proposta de modificació feta en nom del seu grup,
en concret el redactat següent: “Cas que es detecti i es pugui demostrar fefaentment que una
empresa opera en paradisos fiscals es pugui extingir el contracte unilateralment i s’incorpori
una clàusula de penalització en el contracte.”
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): diu que aquesta esmena hauria d’estar plantejada en la comissió
informativa i així podia ésser informada adequadament, sense assessorament no pot predir que
tingui altres conseqüències de tipus jurídic.
Després d’una discussió d’ambos dos actors sobre qüestions d’assessoraments el senyor Albert
Miralles diu que el que proposa el grup de CiU te la seva importància, no és un comentari
menor; creu que des de que han rebut la convocatòria de la comissió informativa es podia
plantejar aquesta qüestió abans i, encara que no desvirtua l’acord, pot tenir conseqüències. Creu
que es pot tenir en compte en el moment del desplegament del contracte però no és partidari de
modificar la proposta

Votació :
Perunanimitatdetotselsmembress’aprovaaquestacord.
---------------
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Prèvia declaració d’urgència per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MESIdSELVA, i sis vots en contra de CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU, s’acorda el tractament del
següent assumpte no inclòs dins de l’ordre del dia:

Delegació competències imposició sancions gossos perillosos. Exp. 2016/783
Identificació Expedient: Delegació competències imposició sancions gossos perillosos
PG B 2016 /783 General 2016/1313
Fets:
Atès que per raons de d’eficàcia, eficiència i celeritat en la gestió es convenient delegar la
competència que el ple té atribuïda per imposar sancions greus molt greus sobre la tinència de
gossos potencialment perillosos.
Fonaments de dret:
Article 49 de la Llei 7/2004 que modifica l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la
tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Article 52.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret
2/2003, de 28 d’abril.
Article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim local.

EsproposaalPledel’Ajuntamentl’adopciódelsegüent
ACORD :
Primer.- Delegar la competència per la imposició de sancions greus i molt greus per la tinença
de gossos potencialment perillosos, en l’Alcalde.
Segon.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la pàgina
web de l’ajuntament, que tindrà efectes a partir del dia següent al de la seva adopció.
Tercer.- Comunicar a l’Alcalde la resolució adoptada.

Votació:
Per sis vots a favor d’Alberto Miralles (ICV-EUiA-E), Julio García (ERC-AM), Martí Nogué
(IDS-MES-IdSELVA), Juan Andrés Arredondo (IDS-MES-IdSELVA), Maria Mercè Pascual
197

Signatura 1 de 2
Juan Antonio
Gonzalez Blanco

Signatura 2 de 2
04/11/2016 SECRETARI

Marti Nogué Selva

04/11/2016 ALCALDE

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

8ded6c6e0deb4876b5e8e8ad764f230b001

Url de validació

http://SERVIDOR/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Data document: 02/11/2016

(IDS-MES-IdSELVA) i Maria Dolores Jurado (IDS-MES-IdSELVA), sis vots en contra
d’Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA), Sergi O. Urzay (CAPGIREM SILS-CUP-PA),
Pere Mas (CiU), Carles Taberner (CiU), Silvia Juanmiquel (CiU) i Maria Deulofeu (CiU), i una
abstenció de Maria José López (IDS-MES-IdSELVA).
Com a conseqüència de l’empat es torna repetir la votació amb el mateix resultat .
L’acord resta aprovat amb el vot de qualitat del alcalde.
--------------Prèvia declaració d’urgència per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MESIdSELVA, i sis vots en contra de CAPGIREM SILS-CUP-PA i CiU, s’acorda el tractament del
següent assumpte no inclòs dins de l’ordre del dia:

Modificació no substancial del document d'aprovació provisional de la propostes de
modificació puntual del POUM a l'àmbit de la T-500, exp. IPU 2015/2.
Identificació de l’expedient : Instruments de Planejament Urbanístic 2015 /2.
Sol·licitud d'aprovació d’una modificació no substancial per la incorporació de les prescripcions
de l’informe de l’ACA i concreció aclaridora de la normativa, del document d’aprovació
provisional de la proposta de modificació puntual del POUM per a la regulació dels elements
admesos sobre l’alçada reguladora màxima en les zones industrials clau A.7, i per a
l’actualització urbanística dels sòls procedents de l’ampliació del terme municipal amb Vidreres
en l’àmbit de la T-500
Fets :
En data 17 de desembre de 2015, per l’Acord del Ple, va ser aprovada inicialment la proposta de
modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per a la regulació dels elements
admesos sobre l’alçada reguladora màxima en les zones industrials clau A.7, i per a
l’actualització urbanística dels sòls procedents de l’ampliació del terme municipal amb Vidreres
en l’àmbit de la T-500, que va ser sotmesa a informació pública durant el termini d’un mes
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7048 de data 29 de
gener de 2016, al Butlletí Oficial de la Província núm. 1 de data 4 de gener de 2016 i en el Diari
de Girona de data 30 de desembre de 2015; així mateix, es donà tràmit d’audiència als
ajuntaments l’àmbit territorial dels quals limita amb l’àmbit de modificació, havent formulat les
al·legacions que consten en el certificat de la Secretaria de data 26 de maig de 2016.
En data 21 de gener de 2016, i simultàniament a la informació pública, es sol·licitaren als
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials els informes següents: en
matèria d’aeroports, aigües, medi ambient, carreteres, i patrimoni arqueològic.
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En data 26 de maig de 2016 els Serveis Tècnics van informar sobre les al·legacions i
justificacions formulades, amb pronunciament desfavorable.
En data 31 de maig de 2016, va ser aprovada provisionalment la modificació del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal per a la regulació dels elements admesos sobre l’alçada
reguladora màxima en les zones industrials clau A.7, i per a l’actualització urbanística dels sòls
procedents de l’ampliació del terme municipal amb Vidreres en l’àmbit de la T-500.
Que en data 29 de setembre de 2016, i registre d’entrada 3207, el Sr. Xavier Llistosella, en nom
de T-500 PURATOS, S.A, ha presentat davant aquest Ajuntament, el “Document d’aprovació
provisional, modificat no substancialment amb la incorporació de les prescripcions de l’informe
de l’ACA i concreció aclaridora de la normativa.”
En data 29 de setembre de 2016 els Serveis Tècnics i Jurídics han informat favorablement
respecte la modificació no substancial per la incorporació de les prescripcions de l’informe de
l’ACA i concreció aclaridora de la normativa, del document d’aprovació provisional de la
proposta de modificació puntual del POUM per a la regulació dels elements admesos sobre
l’alçada reguladora màxima en les zones industrials clau A.7, i per a l’actualització urbanística
dels sòls procedents de l’ampliació del terme municipal amb Vidreres en l’àmbit de la T-500.
Que les modificacions introduïdes en el document presentat no suposen una modificació
substancial, en tant que s’incorporà un text tant a la memòria i a la normativa que no altera els
paràmetres urbanístics establerts en la modificació puntual ni en el planejament general avui
vigent, alhora les modificacions realitzades al sistema hidràulic, en el document presentat,
esdevenen com a conseqüència de les consideracions realitzades en l’informe favorable emes
per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), no suposant tampoc cap tipus d’alteració dels
paràmetres urbanístics i essent una constatació d’allò establert en el planejament avui vigent.
En conseqüència dites modificacions no suposen una modificació substancial del document
aprovat provisionalment i no cal obrir període d’informació publica.
Fonaments de dret :
—Article 53.3 del decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i
Règim Local de Catalunya
— Els articles 57 a 59 i 73 a 100 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
— Els articles 22, 23, 64 a 76 i 99 a 118 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya,
aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol [en el què no s’oposi al Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme].
— La disposició addicional vuitena, apartat 6.e), de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
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— L’article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
— De conformitat amb el que disposen els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local,
EsproposaalPledel’Ajuntamentl’adopciódelsegüent
ACORD :
Primer.- Aprovar la modificació no substancial per la incorporació de les prescripcions de
l’informe de l’ACA i concreció aclaridora de la normativa, del document d’aprovació
provisional de la proposta de modificació puntual del POUM per a la regulació dels elements
admesos sobre l’alçada reguladora màxima en les zones industrials clau A.7, i per a
l’actualització urbanística dels sòls procedents de l’ampliació del terme municipal amb Vidreres
en l’àmbit de la T-500
Tercer.- Donar trasllat de de dita modificació als efectes del seu coneixement a l’Agència
Catalana de l’Aigua.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord als interessats.

Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, dos abstencions de
CAPGIREM SILS-CUP-PA, i quatre vots en contra de CiU, s’aprova aquest acord.
------------------

PREGS I PREGUNTES
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): diu que del ple anterior (28 de Juliol) va quedar pendent una
resposta del tema del Manix, i era una pregunta de CIU en relació a una petició avalada per una
sèrie de firmes que no havia estat contestada per l’ajuntament. En aquell moment li constava al
regidor que si havia tingut resposta però que si no era així demanava resposta, fetes les
corresponents comprovacions s’ha pogut constatar que si havia sortit la resposta el dia set de
juliol i que, Correus, el dia nou, va intentar fer la entrega però no va trobar a ningú al domicili
de l’interessat o promotor. Finalment, el dia 13 d’agost va ser entregada en mà. El dia després
del ple va posar a disposició de l’interessat una còpia.
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Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): fa un balanç molt positiu de la festa major i felicita a la
regidora, senyora Dolores Jurado, responsable de la organització; així mateix li demana que faci
extensiva la felicitació a la resta de col·laboradors.
Pere Mas (CiU): felicita també a la regidora per l’èxit de la festa major i celebra que s’hagin
rectificat algunes deficiències, “aforaments”
Pregunta:
-Com estan les al·legacions que han fet sobre la plantilla. Que es pensa fer amb les deixalles que han deixat els firaires
-Cal resoldre el tema dels olors del pavelló i vetllar pels límits que es fa de restauració. Pregunta si tenen previst adoptar alguna mesura en relació al servei de recollida de escombraries
després d’un any de contracte de Nora.
-Després de nou anys d’alcalde el pati del col·legi continua sense arranjar-se adequadament. Pregunta com està el procés de participació del Manix i es queixa de que la intenció era primer
enderrocar-ho.
-Pregunta com es controla la normativa per comprovar la obligatorietat d’executar les voreres,
regidors i alcaldes inclosos iguals que tothom, i si hi ha algun cas que no s’hagi fet.
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA):
-Pel que fa al quadern van ser informats que per part de l’alcalde es volia incorporar un escrit
sense passar pel consell de redacció; mostra el seu rebuig i demana explicacions.
-Diu que cal evitar les discussions de pati d’escola que sovint es produeixen i que no creu que
interessin al poble.
-Estan esperant el procés de participació ciutadana del passeig. Pregunta per què es vol derivar
aquest assumpte a la Diputació. Recorda el pacte signat en relació a la participació i
transparència de l’equip de govern i pregunta si s’està complint.
-També feliciten a la Regidora de festes, però consideren que no és el seu model però ho
respecten (entén que la festa ha de ser un lloc de participació, tallers trobades amb entitats, gent
del poble sense grans despeses. I més implicació de les entitats, cohesió ciutadana i la subvenció
com mitjà.) pregunta qui forma part de la comissió de les festes i com és que els simpatitzants
d’IDS-MES-IdSELVA col·laboren de forma especial. Creu que això la fa exclusiva i caldria
revisar-ho.
-Pel que fa a la transparència cal que es publiquin a la web sous, retribucions, dietes, etc.
Agraeix que tiri endavant la substitució de sancions com mesura alternativa en benefici de la
comunitat, cal aprofundir en les diferents solucions a la C-63 no essent un problema exclusiu de
senyalització, i en matèria d’urbanisme pregunta com està l’assumpte del Consum i les cases del
golf.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): amb respecte al tema de la participació celebra l’interès per
aquest assumpte, diu que la opinió de l’equip de govern és preparar les coses bé, s’han fet
consultes, entre altres a la Diputació, explica els diferents mètodes a portar a terme. Totes les
accions que es porten a terme, prèviament s’informarà als grups municipals per comptar amb el
màxim suport possible.
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En relació a la C-63 està d’acord amb el senyor Rosell en que no és solament un problema de
senyalització, va més enllà. De les converses mantingudes amb el Departament de Territori i
Sostenibilitat es van mostrar predisposposats a ajudar col·laborant en la senyalització però cal
aprofitar aquest ajut.
Julio García (ERC-AM) en relació a l’escrit del quadern manifesta que, una vegada comprovat
que l’escrit estava fora de termini, resta pel proper quadern, les normes són per tothom.
En quant a la neteja viària, el Consell Comarcal i Nora han comprat nou material i és previsible
que ara millorarà, la neteja de les festes es recollirà pel prestador del servei.
Mª Dolores Jurado (IDS-MES-IdSELVA): agraeix les felicitacions de tots per l’èxit de la festa
major.
En resposta a les qüestions plantejades pel senyor Rosell li diu que l’organització de la festa està
oberta, i han col·laborat entitats, veïns, el comerç del poble, etc., tots els que han volgut.
Alcalde (IDS-MES-IdSELVA): les al·legacions presentades per CiU de la plantilla, a l’igual
que les altres, es resoldran i es notificaran.
En quant a les deixalles pendents de recollir, s’han donat les instruccions oportunes i s’està fent.
Referent als olors del pavelló produïdes per activitats de restauració es comprovarà i
s’adoptaran les mesures oportunes.
S’estan fent reunions mensuals amb el prestador del servei de neteja viària per millorar aquest.
En relació a la pregunta de l’estat del pati del col·legi, recorda al senyor Mas que gràcies a la
seva intervenció, Sils tindrà una nova escola recordant que els terrenys fa anys que estan cedits
al Departament d’Ensenyament qui és el responsable d’executar-les.
Demanarà un informe als tècnics municipals sobre les voreres i si falta alguna, s’ordenarà la
seva execució.
En relació al tema de la transparència, estem treballant i millorant.
Pel que fa als temes d’urbanisme referits pel senyor Rosell no hi ha cap novetat.

-----------------I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixecà la sessió, de la qual, com a secretari,
dono fe.
L’alcalde president,

El secretari,
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